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HƯỚNG DẪN CÁCH CHO Ý KIẾN PHẢN HỒI 
(kèm theo công văn số  03 /ĐHCNTT&TT ngày 04/01/2017 của trường ĐH CNTT&TT 

V/v triển khai lấy ý kiến phản hồi đối với các Phòng/Trung tâm, các Khoa/Bộ môn) 

 

Hướng dẫn CBVC và Sinh viên cho ý kiến phản hồi về các Phòng/Trung tâm 

chức năng, Các Khoa/Bộ môn 
 

Bước 1:  - Đăng nhập vào email có tên miền mở rộng là …@ictu.edu.vn  

- Mở 1 tab mới và gõ địa chỉ trang web http://khaothi.ictu.edu.vn   

Bước 2:  

Sau khi vào trang web http://khaothi.ictu.edu.vn   (Hình 1). Tiếp đó chọn đối 

tượng để cho ý kiến phản hồi: 

 

Hình 1: Chọn đối tượng cho ý kiến phản hồi 

Bước 3:  

- Click chọn lần lượt từng đường link để cho ý kiến phản hồi về chất lượng công 

tác của các Khoa/Bộ môn (như hình 2) 

- Click chọn lần lượt từng đường link để cho ý kiến phản hồi về chất lượng công 

tác của các Phòng/Trung tâm (như hình 3) 

http://khaothi.ictu.edu.vn/
http://khaothi.ictu.edu.vn/


2/4 

 

 
 

Hình 2 

 

 

Hình 3 
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Bước 4: Cho ý kiến phản hồi vào phiếu khảo sát (Hình 4) 

Tại nội dung Người cho ý kiến phản hồi là: Nếu là đối tượng nào thì chọn đối 

tượng đó, có các đối tượng là Giảng viên/Nhân viên/Sinh viên. Sau đó đọc từng câu 

hỏi và cho ý kiến phản hồi của mình vào từng mức độ được liệt kê bên dưới. 

Có 6 mức đánh giá:  

Mức 1 = Hoàn toàn không đáp ứng yêu cầu/Hoàn toàn không hài lòng;  

Mức 2 = Không đáp ứng yêu cầu/Không hài lòng;  

Mức 3 = Đáp ứng yêu cầu/Hài lòng;  

Mức 4 = Đáp ứng tốt yêu cầu/Khá hài lòng;  

Mức 5 = Đáp ứng rất tốt yêu cầu/Rất hài lòng;  

Mức 6 = Không có ý kiến.  

Ghi chú: “Mức 6 = Không có ý kiến” là mức mà người cho ý kiến không có liên quan 

hoặc liên quan quá ít tới tới đơn vị/bộ phận chức năng đang được cho ý kiến phản hồi. 

 

Hình 4 
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Bước 5: Gửi ý kiến phản hồi 

Sau khi đã cho đầy đủ các ý kiến nhận xét vào trong mẫu phiếu thì mời các 

CBVC và các em SV click chọn nút “Gửi” (Hình 5) để hoàn tất việc cho ý kiến  

phản hồi. 

 
 Hình 5 

 

 


